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Komend weekeinde in Akersloot:
Rock ’n Roll Street met jaarmarkt, 
Solexrace en oldtimerfestival
Castricum - Vrijdag 24, zaterdag 
25 en zondag 26 augustus wordt 
in Akersloot de 26e editie van het 
jaarlijkse Rock ´n Roll Street festi-
val georganiseerd. Jaarlijks trek-
ken duizenden liefhebbers naar 
het Wilhelminaplein in Akersloot 
om te genieten van dit swingen-
de Rock & Roll weekend met di-
verse evenementen zoals jaar-
markt, solexrace en oldtimerfes-
tival. De organisatie is er ook dit 
jaar weer in geslaagd een indruk-
wekkende line up neer te zetten, 
met topbands uit heel Nederland.
Vrijdag 24 augustus begint om 
16.00 uur de jaarmarkt met 115 
plaatsen. Op de markt is ruimte 
voor alle mogelijke handel, zowel 
nieuwe als tweedehands goede-
ren. Maar ook hobbyisten, nijver-
heid en goede doelen zijn verte-
genwoordigd. Ook dit jaar weer 
veel vertier voor de kleinere be-
zoekers. Vrijdagmiddag zal de 
muziek al om drie uur van start 
gaan met onder andere Eightball 
Boppers en de Singeltjes Klubb 
en ‘s avonds treden op Blue Moon 
Trio, Supersonics en The Wanders.
Zaterdag 25 augustus staat in het 
teken van brullende motoren, 
overtrekkende benzinedampen, 
lange leren jassen en pothelmen, 
oftewel de solexrace ‘Hel van het 
Westen’. De standaardklasse, in 
originele kledij, trekt altijd enorm 
veel publiek en zorgt voor veel hi-
lariteit. De snelle klasse met op-
gevoerde Solexen, die snelhe-
den van 60 tot 80 kilometer kun-

nen halen. Stoere kerels, op zelf-
gemaakte Tod Rods. Ongeveer 
15 jonge snelheidsduivels zullen 
hun minibikes uitproberen. Het 
publiek kan bovendien smullen 
van diverse demonstraties van 
snelle en indrukwekkende voer-
tuigen. Zaterdag begint de mu-
ziek om 15.00 uur met Bonan-
za en de Singeltjes Klubb. Na de 
Solexrace treden op The Boogie 
Dogs, 5ò Matic’s en Sixty Pound.
Zondag zal het Akersloter oldti-
merfestival worden gehouden. 
Een groot aantal oldtimers staat 
vanaf 13.00 uur voor het publiek 
te pronken in de oude kern van 
Akersloot. Voorafgaand aan het 
festival gaan de auto’s  een toer-
tocht maken. Op zondag vindt 
om 12.00 uur een demonstratie 

plaats van de Rock & Roll Dans-
groep. De muziek start op zon-
dag in de grote tent om kwart 
over twaalf. Zondag op het terras 
van de Vriendschap Arno Mijn-
ten, in de tent Boom Boom Bar-
ber, Mainline, Wildwood Rockers 
en Swing Supply.
Het hele weekend zijn alle acti-
viteiten gratis toegankelijk. Voor 
de kinderen is er ook volop ver-
tier: springkussens, hoelahoepen, 
dansworkshop, kermisattracties, 
kapper (voor ook zo’n mooie vet-
kuif!), make up en haar voor de 
dames en schminken op vrijdag 
voor de kinderen. Voor meer in-
formatie en inschrijvingen voor 
een marktkraam, solexrace of 
oldtimerfestival: www.rockenroll-
street.nl. (foto’s: aangeleverd)

Na forse schade voetbalvelden VV Limmen
GroenLinks wil opheldering over fout 
met bestrijdingsmiddel
Limmen - Het college moet 
tekst en uitleg geven over het 
gebruik van het verkeerde be-
strijdingsmiddel bij VV Lim-
men. Dat schrijft GroenLinks in 
een mail aan deze krant. 

De partij wil weten welk middel 
precies is gebruikt en hoe het in-
cident heeft kunnen gebeuren. 
Ook maakt GroenLinks zich zor-
gen over de mensen die met het 
gif hebben gewerkt. De partij 
schrijft: ‘Is de gezondheid van de 

medewerkers die dit middel heb-
ben gebruikt in gevaar gekomen 
of kunnen zij daar later nog scha-
de van ondervinden?’

De schade lijkt nu beperkt geble-
ven tot de grasmatten. Groen-
Links zet ook vraagtekens bij het 
gebruik van Primstar, het bestrij-
dingsmiddel dat normaliter ge-
bruikt wordt op de voetbalvel-
den. Van Primstar is bekend dat 
de afbreekbaarheid slecht is, stelt 
GroenLinks na onderzoek. ‘Er is 

een hoge giftigheid voor water-
organismen. Is het gebruik ervan 
echt nodig?’

De partij wil tevens ophelde-
ring over de gebruikte bestrij-
dingsmiddelen in de gemeente, 
evenals de gemiddelde hoeveel-
heid per jaar en de exacte locatie. 
GroenLinks hoopt een discussie 
te starten en het gebruik van gif 
in Castricum zoveel mogelijk te-
rug te dringen. (Mardou van Kui-
lenburg)

Het seizoen 2018-2019 
van Limmen Cultuur
Limmen - De commissie muziek 
en literatuur van Limmen Cul-
tuur heeft het programma voor 
het seizoen 2018-1019 weer 
met veel plezier samengesteld.

In oktober starten ze met De An-
dersons, een sprankelend en hu-
moristisch kleinkunstgezelschap. 
Bij iedere voorstelling nodigen 
zij een speciale gast uit. In Lim-
men komen zij met ‘streekge-
noot’ Sjoerd Kuyper, bekend van 
zijn kinderboeken. 

In november en februari komen 
er twee schrijvers, te weten Jan 
Brokken en Herman Pleij. Jan 
Brokken is schrijver van romans, 
reisverhalen en literaire non-� c-
tie. In oktober verschijnt zijn 
nieuwste boek ‘De rechtvaardi-
gen’, daar gaat hij zeker over ver-
tellen. 
Emeritus-hoogleraar Herman Ple-
ij wordt beschouwd als een van 
de beste sprekers en weet een 
breed publiek enthousiast te ma-
ken voor cultuurhistorische on-
derwerpen en kan mooi vertellen 
over wat wij ‘typisch Nederlands’ 
vinden.

Traditiegetrouw een kerstcon-
cert. Dit jaar met Men2b. Beken-
de kerstsongs, herkenbaar voor 

het publiek, uitgevoerd met ver-
rassende choreogra� eën, zorgen 
voor een onuitwisbare indruk.

In januari Trio C tot de derde, 
joodse feestmuziek in de puurste 
en breedste zin van het woord.  
Er is ruimte voor muzikale uit-
stapjes naar aangrenzende gen-
res. Van Balkan, gipsy tot klassie-
ke muziek.

In april een optreden van Gerard 
Alderliefste & Friends. Een wisse-
lend gezelschap, dat alle Franse 
hits in vol ornaat nieuw leven in-
blaast.

Natuurlijk hebben ze de vaste 
items. Zoals de Sinterklaasvoor-
stelling en in maart Artistiek & 
Creatief, de expositie van en voor 
de inwoners van Limmen en de 
wijde omgeving. 
Op 4 mei herdenken ze de oor-
logsslachto� ers, gevolgd door 
een stille tocht naar het monu-
ment in Castricum. 
‘Bezoek eens onze site op www.
limmencultuur.nl en laat daar een 
bericht achter’, aldus het onlangs 
uitgebreide bestuur van Lim-
men Cultuur. Op de website is al-
le informatie te vinden over op-
tredens, tijden, locaties en toe-
gangsprijzen.

Kamermuziek 
in de Dorpskerk
Castricum - Op vrijdagavond 24 
augustus is er weer een kamer-
muziekconcert van internationa-
le toptalenten in de Dorpskerk, 
in Castricum, georganiseerd door 
The International Holland Music 
Sessions. De japanse pianiste An-
na Suzuki speelt werken van Bach 
en Liszt, en na de pauze speelt 
het Trio Northern Lights (Rusland) 
muziek van Dvořák.
Aanvang 20.00 uur, kaartjes aan 
de zaal 18 euro, CJP/Jongeren 
tot 30 jaar 9 euro, kinderen tot en 
met 12 jaar gratis toegang. (Foto: 
aangeleverd)

Het nieuwe bestuur van Limmen Cultuur (foto: aangeleverd)
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MEER WETEN? BEL TIJDENS 
KANTOORUREN: 0251-674433

BEZORGERS/STERS

Ook 50+
van harte 
welkom

Wij zijn met spoed 
op zoek naar

Omgeving: Bakkummerstraat 
in Bakkum, 260 kranten

IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

Tel. 0251 - 652 430
Burg. Mooijstr. 29/37 Castricum

RIBKARBONADE/
HAASKARBONADE

4 HALEN 3 BETALEN
VLEESWARENTRIO

MORTDELLA
BACON

RUNDVLEESSALADE
SAMEN € 5,99

SATÉ
kant en klaar

PER PAKJE € 2,99
MET WESLEY:

2 MINUTE STEAK
2 PERS. PROVECAALSE 

AARDAPPELTJES
2 PERS SALADE
SAMEN € 5,99
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De Oosterbuurt, in de kern van Castricum, is een van de mooi-
ste gebieden in de gemeente.  
Een gebied met een hoge cultuurhistorische en landschap-
pelijke waarde. De bewoners in de aangrenzende buurt van 
Breedeweg tot Pieter Kieftstraat en een stukje van de Dood-
weg hebben allemaal fraai uitzicht op het gemeentelijke mo-
nument aan de Rollerusstraat; een monumentale boerde-
rij uit 1873. De bewoners delen de trots op dit uitzicht naar 
het fraaie monument en een open landschap. De afgelopen 
maanden verschenen er plots graafmachines en er werden 
hekken rondom het monument geplaatst.  Die hekken zijn 
1.20 meter hoog en aan de Rollerusstraat en de Pieter Kieft-
straat zelfs ca. 2 meter.  Aan de binnenkant van het hek is be-
planting aangebracht. Er staan berken, ligusters, meidoorn, 
laurierbomen en nog veel meer. Met elkaar wordt dat een im-
posant bos. Dat bos gaat de stolpboerderij aan het zicht ont-
trekken (zie foto voor de huidige situatie met de recente be-
planting). 
Verontrust slaan Castricummers en toeristen gade dat ook 
een deel van de boerderij wordt gesloopt en laagten in het 
landschap worden geëgaliseerd. 
Wat is er aan de hand?  Het spreekt zich rond dat de boerderij 
verkocht is en gerenoveerd wordt.  Niemand weet wat er pre-
cies gaat gebeuren. 
Het goede nieuws is dat dit gemeentemonument opgeknapt 
wordt.  
Ongerustheid is er ook over (als de beplanting doorgaat) de 
verkeersveiligheid. Nu al is de hoek Pieter Kieftstraat en Rolle-
russtraat gevaarlijk. Het grote aantal � etsers van en naar het 
Bonhoe� ercollege dat deze hoek passeert maakt het tot een 
plaats waarvan alle buurtbewoners weten: extra oppassen! 
Wat wordt het verkeersbeeld als die hoek helemaal aan het 
zicht onttrokken wordt?
Wat gaan we doen met onze fraaie Oosterbuurt? Is erfgoed 
niet een beetje van ons allemaal?

Anna Behet (foto: Marie Kiebert)

LEZERSPOST

Wat is er aan de hand in de 
Oosterbuurt?

Frank Boske deelt levenslessen in 
‘De Mazzel Van Pech’

Castricum - ,,Hoe vind je m’n 
kantoor?” vraagt Frank, terwijl 
hij neerstrijkt op de steigerhou-
ten bank voor zijn pand aan de 
Dorpsstraat. Verkeer rijdt af en 
aan, maar het stoort de � am-
boyante vijftiger niet. Hij zit hier 
graag. Tot voor kort waren er in 
zijn pand geregeld cabaretvoor-
stellingen en muzikale intermez-
zo’s. Zeventig voorstellingen in 
zes jaar tijd. Frank kreeg het idee 
nadat hij stopte als fotograaf. Zijn 
zicht verslechterde door slijtage 
aan een oogzenuw en zijn crea-
tiviteit raakte op. Hij wilde kun-
stenaars de mogelijkheid geven 
hun werk te laten zien. In eerste 
instantie maakten vooral schil-
ders gebruik van zijn ruimte, later 
volgde cabaret, kleinkunst, come-
dy en muziek. ,,Ik ben zelf creatief 
en ik heb er wat mee als mensen 
hun passie volgen. Met het Huis-
kamertheater kon ik anderen een 
podium geven.” 

Balans was zoek
Zijn theater bood plaats aan vijf-
tig man. ,,Achter de coulissen 
woonde ik. Letterlijk.” Lachend: 

Hij stopte zijn ziel en zaligheid in het Huiskamertheater, maar na 
zes jaar valt het doek. Althans, voorlopig en in de huidige vorm. 
Frank Boske (59) trok zelf de stekker uit zijn succesvolle concept 
en dat voelt ,,heel dubbel”. De komende tijd richt hij zich op ande-
re dromen en ideeën. ,,Stilzitten past niet bij me. Ik ben een brug-
genbouwer.”

,,Mijn woonkamer stelde ik be-
schikbaar aan de artiesten, zodat 
ze groots konden opkomen.” De 
reacties waren lovend, de sfeer 
waanzinnig - schetst Frank. ,,Van 
de zeventig voorstellingen is er 
slechts één uitgelopen op een 
debacle. Bijna elke avond was er 
een met een gouden randje.” Het 
concept van Frank is een succes-
verhaal, maar bij hemzelf raakt de 
balans zoek. ,,Mijn gasten beloof-
de ik een leuke avond, elke keer 
weer. Daar is veel tijd in gaan zit-
ten. Te veel.’’ Twee keer doet hij 
een poging dezelfde vibe te cre-
eren in Theater Koningsduyn, 
maar dat werkte niet. ,,Het Huis-
kamertheater bleek niet te eve-
naren. En de balans tussen mijn 
enthousiasme en dat van de be-
zoekers was niet optimaal.” Stop-
pen, tijdelijk of niet, is heel dub-
bel voor de Castricummer. ,,Ik heb 
er zo van genoten - en velen met 
mij.” Dat Frank geen alcohol zou 
mogen schenken in Het Huiska-
mertheater heeft niks te maken 
met het einde van de minuscule 
schouwburg. ,,Dat probleem was 
al lang opgelost.”

De Mazzel Van Pech
Toekomstplannen heeft de vijfti-
ger genoeg, maar welke kant hij 
precies op wil weet hij nog niet. 
Hij heeft leren leven met zijn 
slechtziendheid en geeft steeds 
vaker workshops en interactieve 
lezingen waarin hij anderen inspi-
reert met zijn eigen levensverhaal. 
Met zijn anekdotes in ‘De Mazzel 
Van Pech’ vertelt Frank dat kwets-
baarheid, onvermogen en afhan-
kelijkheid geen schande is. ,,Als je 
daarvoor durft uit te komen en dat 
kunt accepteren, kun je een ander 
laten excelleren. Dat inzicht is heel 
waardevol.” Frank schetst een ses-
sie met een man die al maanden-
lang thuiszat met een burn-out. 
,,Naderhand kwam hij naar me toe 
en zei: Frank, hou op hoor, ik heb 
buikpijn van het lachen. Het lijkt 
wel een cabaretvoorstelling. Daar 
doe ik het voor.” Of hij dat als een 
talent ziet? Daar lijkt Frank te be-
scheiden voor. ,,Misschien. Ik heb 
al 38 jaar de wens om mensen be-
wuster te laten leven en werken. 
Ik heb mezelf daarvoor nooit naar 
voren durven schuiven. Wie ben 
ik om anderen te vertellen wat ze 
wel en niet moeten doen? Door 
wat mij is overkomen zeggen 
mensen: Frank, je hebt een ver-
haal. Dat deel ik nu, zodat de te-
loorgang van mijn kijkvermogen 
toch zin heeft gehad.” (Mardou 
van Kuilenburg)

Frank Boske op de Zanderij in Castricum

Edouard met koor in De Oude Keuken
Castricum - Zondag 26 augus-
tus treedt Edouard op bij De Ou-
de Keuken. Ditmaal opent hij met 
zijn eigen, door hem gedirigeer-
de koor, met een aantal liederen 
uit zijn repertoire, Franse chan-
sons dus. Aansluitend zingt hij 
niet alleen Brel, Piaf en Aznavour 
maar ook een aantal nummers 
van zijn eigen hand. Hoe Frans 
wilt u het hebben? Een goed glas 
wijn, een lekkere lunch.... Voor 
de gelegenheid is de DOKspecial 
Boeuf Bourguignon.
Op zondag 26 augustus begint 
Edouard met koor om 15.00 uur.

Nog enkele plaatsen vrij 
bij EHBO-cursus
Castricum - EHBO-vereniging 
Castricum start op dinsdagavond 
4 september met de cursus Eer-
ste Hulpverlener (het EHBO di-
ploma). Voor deze cursus zijn nog 
enkele plaatsen beschikbaar.

De cursus bestaat uit 14 lessen 
die in het EHBO leslokaal in Cul-
tuur Centrum Nieuw Geesterha-
ge in Castricum worden gegeven. 
Reanimatie, het bedienen van de 
AED en de speci� eke eerste hulp 
aan kinderen zijn onderdeel van 
de opleiding. 
Op 18 december wordt de cursus 
afgesloten met het examen, zo-
dat men nog voor het eind van 

het jaar het EHBO diploma kan 
halen.

De kosten bedragen 165 eu-
ro, dit is inclusief lesboek, werk-
boek, oefenverband en examen-
geld. Veel ziektekostenverzeke-
raars vergoeden (een deel van) 
de cursus. 
Kijk voor meer informatie op 
www.ehbocastricum.nl. Daar 
vindt men ook een inschrij� or-
mulier. Voor meer informatie of 
aanmelding kunnen belangstel-
lenden ook contact opnemen 
met 0251-651060 of een e-mail 
sturen naar secretaris@ehbocas-
tricum.nl. 

Bijeenkomst in bibliotheek Akersloot
De notaris vertelt
Akersloot - Op donderdagoch-
tend 13 september kunnen be-
langstellenden in de bibliotheek 
in Akersloot een informatiebij-
eenkomst bijwonen met notaris 
Marco Reijntjes. Hij geeft onder 
andere voorlichting over de mo-
gelijkheden om bij een testament 
belasting te besparen of bijvoor-
beeld ervoor te zorgen, dat men 
zijn of haar woning niet hoeft op 
te eten bij opname in een zorgin-
stelling.
Uiteraard is er ook ruime gele-
genheid om vragen te stellen. 

Meer informatie is tevinden op 
www.vgrn.nl.
 
Iedereen is van harte welkom 
op donderdag 13 september 
van 10.00 tot 12.00 uur in Bibli-
otheek Kennemerwaard locatie 
Akersloot, Rembrandtsingel 1.
De toegang bedraagt 3 euro in-
clusief een kopje ko�  e of thee. 
Aanmelden kan via de websi-
te www.bibliotheekkennemer-
waard.nl via de agenda of bij de 
Klantenservice in de bibliotheek 
(betalen met pin).

Zaterdag 25 augustus

Potje Punk ‘met een grote P’ in De Bakkerij
Castricum - Zaterdag 25 augus-
tus wordt weer een feestje ge-
organiseerd in De Bakkerij: een 
potje punk met een grote P. Drie 
punkbands betreden vanaf 21.00 
uur het podium.

Klaplong: 5-koppig-Beverwijk-
based herrie. New in the scene 
maar nu al een wilde live repu-
tatie. 

Counter-Sound: band uit Alk-
maar (foto: aangeleverd). Hard 
en snel is hun ding. Ze houden 
van een goed feestje en vieren 
dat graag met hun puliek. Een 3 

koppige Nederlands en Engelsta-
lige, keiharde losgeslagen stoom-
trein die recht op je afkomt waar 
je niet omheen kan. Allemaal zelf 
geschreven songs. Het genre is 
een mix van funk, punk en metal. 
Optreden is het allerleukste van 
in een band spelen en Counter-
Sound op zien treden is een erva-
ring die je niet mag missen.

Kabaal: een (naar eigen zeggen) 
samengeraapt punkbandje uit 
Boskoop, Den Haag, Gouda, Zoe-
termeer en Utrecht.

Aanvang 21.00 uur, entree 4 euro.
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Book Club
Diane (Diane Keaton) is een we-
duwe. Vivian (Jane Fonda) geniet 
van haar leven als eeuwige vrijge-
zel. Sharon (Candice Bergen) ver-
werkt nog steeds haar scheiding 
van jaren geleden. En het huwe-
lijk van Carol (Mary Steenburgen) 
zit in een sleur. Het leven van de 

vier hartsvriendinnen zal nooit 
meer hetzelfde zijn nadat ze Fif-
ty Shades of Grey in hun boeken-
club lezen. Door het aanwakke-
ren van een oude vlam of door 
nieuwe romances inspireren ze 
elkaar aan een nieuw hoofdstuk 
van hun leven te beginnen.

Den Skyldige
In afwachting van een rechtszaak 
omtrent zijn handelen bij een in-
cident, is politie-agent Asger uit 
zijn functie ontheven en gedwon-
gen om te werken bij de alarm-
centrale. 
Hij beantwoordt een noodop-
roep van een verwarde vrouw die 
vermoedelijk slachto� er is van 
een ontvoering. Met de telefoon 
als enige hulpmiddel begint As-

ger aan een race tegen de klok 
om de vrouw op te sporen.
Den Skyldige was de grote hit op 
het IFFR (Internationaal Filmfes-
tival Rotterdam) in 2018. Naast 
een nominatie voor de VPRO Big 
Screen Award, ontving de � lm de 
Publieksprijs en de Award van de 
jeugdjury. 
Ook op het grootste Amerikaanse 
festival voor indie� lms, Sundance 
Film Festival, wist deze thriller het 
publiek het meest te bekoren.Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag, zondag, maandag, dinsdag &  
woensdag 20.00 uur 

vrijdag 18.45 uur zaterdag 21.15 uur
Book Club 

donderdag, zaterdag, maandag, dinsdag &  
woensdag 18.45 uur 

vrijdag 21.15 uur zondag 16.00 uur 
Den Skyldige

vrijdag & zaterdag 16.00 uur  maandag 20.45 uur
The Spy who dumped me

vrijdag & zaterdag 21.15 uur  zondag, maandag & 
dinsdag 16.00 uur

Mission: Impossible - Fallout
donderdag, dinsdag & woensdag 20.45 uur 

vrijdag & zaterdag 18.45 uur   zondag 20.00 uur  
maandag 16.00 uur

Mamma Mia! Here we go again
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, dinsdag & 

woensdag 13.00 uur
Janneman Robinson & Poeh

donderdag, vrijdag, zaterdag &  
woensdag 16.00 uur  

zondag, maandag & dinsdag 13.00 uur
Hotel Transsylvanië 3 - 2D

donderdag & woensdag 16.00 uur
Showdogs

donderdag, vrijdag, zaterdag, maandag &  
woensdag 13.00 uur 

dinsdag 16.00 uur
Incredibles 2 - 2D - NL 

Programma 23 augustus t/m 29 augustus
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Wij	  laten	  een	  grote	  leegte	  achter.... 

Bedroefd,	  maar	  de	  realiteit	  onder	  ogen	  ziend,	  nemen	  wij	  afscheid	  van 

Twaalf	  Bomen	  –	  Gewone	  Esdoorn 
Acer	  pseudoplatanus 

*weduwnaars	  van	  zes	  vegetatieve	  straatgenoten	  die	  in	  de	  periode	  2000-‐2016	  al	  zijn	  
overleden	  na	  een	  kort	  ziekbed 

In	  de	  leeftijd	  van	  80	  jaar	  	  

1	  maart	  1938	  -‐	  15	  augustus	  2018 

De	  bomen	  aan	  de	  Nuhout	  van	  der	  Veenstraat	  hebben	  een	  kwalitatief	  goed	  leven	  gehad	  
en	  hebben	  sterk	  bijgedragen	  aan	  het	  karakter	  van	  de	  straat.	  De	  kronen	  hebben	  schaduw	  
gegeven	  aan	  spelende	  kinderen	  van	  meerdere	  generaties.	  De	  bladmassa	  zorgde	  voor	  
een	  aangenaam	  leefklimaat.	  Helaas	  hebben	  de	  leeftijd	  en	  enkele	  snoei-‐interventies,	  
boven-‐	  en	  ondergronds	  (o.a.	  bij	  wegwerkzaamheden	  in	  1993),	  de	  conditie	  geleidelijk	  
aan	  verzwakt.	  Een	  kettingzaag	  en	  een	  doffe	  valpartij	  hebben	  de	  bomen	  nu	  definitief	  ter	  
aarde	  besteld. 

Wij	  danken	  de	  Bomenploeg	  van	  de	  Gemeente	  Castricum	  voor	  de	  professionele	  
uitvaartverzorging. 

Castricum,	  bewoners	  en	  oud-‐bewoners	  van	  de	  Nuhout	  van	  der	  Veenstraat 

U	  kunt	  afscheid	  nemen	  bij	  het	  groendepot	  aan	  de	  Schulpstet	  in	  Castricum	  	  

Geen	  bloemen	  meer,	  geen	  vruchten	  meer 

Een	  laatste	  wens	  van	  de	  bomen	  en	  de	  huidige	  bewoners	  van	  de	  Nuhout	  is	  dat	  het	  leven	  
spoedig	  wordt	  doorgegeven	  aan	  fraaie	  nieuwe	  exemplaren	  die	  hopelijk	  net	  zo	  
majestueus	  mogen	  worden. 

Wethouder van cultuur Ron de Haan 
opent het festival WouwdeWoude

De Woude - Op 1 en 2 septem-
ber vindt voor de tweede keer 
het langverwachte cultureel fes-
tival WouwdeWoude plaats op 
het eiland De Woude. De kersver-
se wethouder van cultuur Ron de 
Haan opent vrijdagavond het fes-
tival vlak voor het unieke optre-
den van Roberto Jacketti & The 
Scooters. 

De eerste editie van het festi-
val in 2015 was een groot suc-
ces. De bezoekers en bewoners 
waren enthousiast over de unie-
ke beleving van kunst en cultuur 
in de natuur. Dit jaar is het weer 
zo ver. Er zijn diverse theatervoor-
stellingen, een verhalenvertel-
ler op het water en een beelden-
de kunstroute in het weiland. Op 
het festivalterrein is op zondag-
ochtend een yogales. Verder is er 
een sprookjestuin en zijn er het 
hele weekend optredens van ver-
schillende artiesten zoals Jeroen 
Zijlstra. 
Wethouder van cultuur Ron de 
Haan opent vrijdagavond het fes-
tival voor restaurant ‘t Kombof. 
Daarna is er een uniek optreden 

van de band Roberto Jacketti & 
The Scooters.
De organisatoren bezochten 
voorstellingen, festivals en web-
sites om de programmering van 
WouwdeWoude te verzorgen. 

Let op: neem op de festivalda-
gen voldoende cash geld mee 
en wees op tijd in verband met 
parkeren en loopafstand tot 

de diverse locaties. De pont is 
op de festivaldagen gratis met 
dank aan de gemeente Castri-
cum. Er is ook – tegen betaling 
- voldoende eten en drinken tij-
dens WouwdeWoude. 

Voor meer informatie zie de web-
site wouwdewoude.nl of op Face-
book. (foto: Minette Klein Schip-
horst)

Op 24 juli om 13.15 uur heeft op de Zeeweg in Castricum een 
� etsongeluk plaatsgevonden, waarbij mijn vrouw, M. S. Se-
ijmonsbergen-Kuiper uit Heiloo ten val is gekomen en bui-
ten bewustzijn is geraakt. Twee dames op � etsen zijn bij het 
ongeluk betrokken geweest.
Door inzet en actief handelen van Daniëlle, bedrijfsleidster 
bij het restaurant Johanneshof is de eerste opvang goed ge-
daan. Mede hierdoor heeft mijn vrouw het ongeval over-
leefd, Daniëlle heeft ook de politie en ambulance gebeld. 
Na 6 dagen ziekenhuisopname en revalidatie is mijn vrouw 
herstellende van een zware hersenschudding en verwondin-
gen aan haar linkeroog en schedel. Op 15 augustus heeft zij 
als dank Daniëlle in de bloemetjes gezet. (zie foto)
Aangezien mijn vrouw niets meer weet van het ongeval zou-
den wij graag in contact willen komen met mensen die het 
gezien hebben. Zij kunnen een e-mail sturen naar kantoor@
castricummer.nl.

Jan Seijmonsbergen, Heiloo

LEZERSPOST

Getuigen gezocht van 
fi etsongeval

Burgerlijke 
Stand Castricum
Geboortes
Castricum: 12-08-2018 Tom Va-
lentijn van Splunter, zoon van Pe-
ter P. van Splunter en Merlijn L. 
Sondij.
Limmen: 18-7-2018 Sem van der 
Peet, zoon van Richard J.P. van der 
Peet en Rosa J.M. Veldt.

Overledenen
Castricum: 09-08-2018 Paulus 
G.M. Frie, weduwnaar van Olga 
A.J. van Walstijn; 13-08-2018 Jurri-
aan Jurgens, gehuwd met Johan-
na Sliphorst; 14-08-2018 Jeanette 
A. Veneboer, gehuwd met Eduar-
dus M. Kos.

Huwelijk/geregistreerd part-
nerschap
Akersloot: 010-08-2018 Joris P. 
Molenaar en Inge Veldt.

Iedereen wil oud worden
maar niemand wil het zijn,

vroeger bruisend van energie
nu doen al mijn botten pijn.

Maar kom ik in een bejaardenhuis
voel ik me plots weer jong,

en maak ik als niemand me ziet
even een bokkensprong.

Mijn geest is nog levenslustig,
minder wordt het lijf,

angstvallig jong te blijven
dat zet ik buiten kijf.

Vier elke dag het leven,
kijk naar de mooie dingen,

elke avond ben ik dankbaar
en tel mijn zegeningen.

Annie Assendelft uit Castricum
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Ouder worden
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Heemskerk - Het onlangs her-
opende Midgetgolfpark Heems-
kerk aan de Vrijburglaan zoekt 
extra (vaste) vrijwilligers. Zij gaan 
bijdragen aan de ontwikkeling 
van het midgetgolfpark en cli-
enten van de dagbesteding van 
de SIG, die beheer en onderhoud 
van het park uitvoeren, begelei-
den bij hun werkzaamheden.
Stichting ADV, eigenaar van de 
midgetgolfbaan in Heemskerk, 
en de SIG, organisatie voor on-
dersteuning van mensen met 

een beperking, hebben elkaar 
gevonden in een nieuwe toe-
komst voor het Midgetgolfpark 
Heemskerk, als attractie voor in-
woners van Heemskerk en om-
geving én nieuw en uitdagend 
dagbestedingsproject voor cliën-
ten van de SIG. De vaste vrijwilli-
gers gaan een sleutelrol vervul-
len in de toekomst van het mid-
getgolfpark. Extra aantrekkelijk, 
voor een gecombineerd uitje bij-
voorbeeld, is de op een steen-
worp afstand van het midget-

golfpark gelegen Kinderboerde-
rij Dierendorp, die ook door cli-
enten van de dagbesteding van 
de SIG wordt  beheerd. 
Belangstelling voor (vast) vrijwil-
ligerswerk bij het Midgetgolfpark 
Heemskerk? Stuur een mail naar 
vrijwillligers@sig.nu of bel 0251-
23 20 76 / 06-23 60 17 39. 

Midgetgolf Heemskerk 
zoekt vaste vrijwilligers
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Rode Kruis ziekenhuis 
kiest voor verbouwen
Beverwijk - Het Rode Kruis 
Ziekenhuis en Siemens Healt-
hineers hebben besloten om 
geen geheel nieuw ziekenhuis 
te gaan bouwen. Samen met de 
gemeente is er grondig onder-
zoek gedaan naar een nieuwe 
locatie voor het ziekenhuis. Er 
is na dit onderzoek gekozen om 
verder te gaan met een grondi-
ge renovatie en uitbreiding op 
de huidige locatie aan de Von-
dellaan 13 in Beverwijk. 
 
Het verbouwen van het be-
staande pand is altijd een goe-
de optie gebleven. Jaap van den 
Heuvel, Raad van Bestuur RKZ: 
,,Een volledig uitgedacht plan 
daarvoor stond al in de steigers 
voordat een volledig nieuw zie-
kenhuis aan de orde kwam. Pas 
nadat alle opties goed door-
gerekend waren, konden we 
de juiste keuze maken. We wil-
den de juiste beslissing nemen 
en niet over een nacht ijs gaan. 
Een nieuw ziekenhuis op een 
andere locatie had onze voor-
keur, maar we gaan met even-
veel enthousiasme ons huidige 
huis transformeren tot het zie-
kenhuis van de toekomst.’’’
 
De eerste berichten over de 
nieuwbouwplannen versche-
nen in december 2017. In de af-
gelopen maanden zijn verschil-
lende scenario’s onderzocht. De 
trillingen door (goederen)ver-

keer bij het voormalige terrein 
van Ankie’s Hoeve te Beverwijk 
stonden het bouwen op die lo-
catie in de weg. Andere moge-
lijkheden zijn ook zorgvuldig 
bekeken, maar na uitgebreid 
onderzoek niet haalbaar geble-
ken.
 
Verantwoordelijk wethouder 
van Beverwijk Serge Ferraro: 
,,We hebben samen ons uiterste 
best gedaan om het Rode Kruis 
Ziekenhuis een geschikte ande-
re locatie te bieden. Nu dit van 
de baan is, zijn we blij dat het 
RKZ in ieder geval in Beverwijk 
voor de regio IJmond behou-
den blijft. De plannen van het 
Rode Kruis Ziekenhuis op de 
huidige locatie kunnen nu met 
alle betrokkenen in onze ge-
meente besproken worden.’’ 
Siemens Healthineers had net 
als de andere partijen liever 
een andere keuze willen ma-
ken maar blijft ook realistisch. 
Sjaak van der Pouw: ,,Het ne-
men van de juiste, weloverwo-
gen en zorgvuldige keuze kost 
tijd en die hebben we daarom 
genomen. 
Het is natuurlijk een tegenval-
ler dat onze voornemens om-
trent een nieuwbouw niet ge-
realiseerd zullen worden, maar 
we gaan samen met het RKZ kij-
ken hoe we van de huidige lo-
catie het ziekenhuis van de toe-
komst kunnen maken.’’

Bleekneusjes spelen 
vroedschap in Victorie!
Alkmaar - De jongeren van de 
productieklas van Artiance, die 
meespeelden in de succesreeks 
van het locatietheater Bleek-
neusjes, nemen in het theater-
spektakel Victorie de bijzonde-
re rol van de Alkmaarse vroed-
schap op zich, het college in de 
tijd van 1573.
De vroedschap had rondom 
het Alkmaar Ontzet een be-
langrijke beslissing te nemen: 
kiezen voor de Geuzen of de 
Spanjaarden, voor Spanje of 
Oranje. Scènes die zich afspe-
len in de politieke arena en dus 
staat de jongeren een uitda-
gende rol met pingpong-ge-
sprekken en snelle discussies 
te wachten. 
Coördinator vanuit Artiance, 
Hanneke Vries, kijkt er naar uit: 
,,Superleuk dat onze spelers 
geselecteerd zijn voor Victorie! 
Met dit soort projecten kunnen 
ze even proeven van het ‘eggie’. 
Door voorstellingen als Bleek-
neusjes raakt de groep erg op 
elkaar ingespeeld, de rol van 
vroedschap is ze dan ook op 
het lijf geschreven.’’

Tickets zijn te koop via de web-
site viervictorie.nl. Uit te brei-
den met een diner- of borrel-
arrangement. Victorie! wordt 
van 3 t/m 6 oktober opgevoerd 
op het Waagplein Alkmaar, als 
onderdeel van de Victoriefees-
ten. (Foto: Bowie Verschuuren)

In Heemskerk
Bites & Beats: dit jaar  
100% duurzaam
Heemskerk - De zomervakantie 
is net gestart en in de regio zijn 
diverse evenementen om de va-
kantie mee in te vullen. Zo ook 
Bites & Beats, het food- en mu-
sic event van de IJmond. Op zon-
dag 26 augustus barst het feest 
ook dit jaar weer los. Vanaf 12.00 
uur zijn de poorten van Slot As-
sumburg aan de Tolweg geopend 
en kan er genoten worden van 
de lekkerste hapjes en drankjes 
van diverse ondernemers uit de 
IJmond, terwijl en gedanst kan 
worden op de muziek van onze 
lokale helden. 
Dit jaar wordt het festival voor het 
eerst georganiseerd door Wouter 
de Rooij van DitIsSunSea en Xan-
der Kleijne van Het Dorrup. De-
ze twee ras ondernemers hebben 
hiermee het stokje over geno-
men van JCI IJmond, die de voor-
gaande vijf jaar het event succes-
vol heeft weten neer te zetten. 
Met de overname slaat de orga-
nisatie dit jaar een nieuwe route 
in: Bites & Beats 2.0: 100 % Duur-
zaam!  
Met betrekking tot de Bites kan 
men niet meer zonder de ge-
zelligheid van de diverse Food-
trucks. Ook in deze regio hebben 
diverse ondernemers geïnves-
teerd in de culinaire verrassing op 
wielen. Het festivalterrein zal er 
dan ook een stuk dynamischer en 
hipper uitzien en het assortiment 
hapjes en drankjes meer divers 
en beter afgestemd op de wen-
sen van het publiek. Nieuw dit 
jaar is dat men niet meer muntjes 
hoeft aan te scha�en bij een kas-
sa, maar dat er direct bij de diver-
se kraampjes drankjes en hapjes 
kunnen worden gekocht. 
Ook de Beats zijn vernieuwd. De 
bekende afsluiter is nog steeds 
de Barnbees, maar dit jaar ook 
aandacht voor lokaal talent Mar-
ten Fisher, die hoge ogen heeft 
gegooid in de landelijke media 
en dit jaar zijn nieuwe CD komt 
presenteren op het festival. Bo-
vendien zal er een geheel nieuw 
podium staan, waardoor de ver-
schillende acts nog beter tot zijn 
recht kunnen komen. Ook aan de 
kinderen is dit jaar extra aandacht 

besteed en zal een heuse kinder-
kermis op het terrein worden in-
gericht. 
Echter het allerbelangrijkste is dat 
het festival dit jaar in het teken 
staat van 100 % duurzaamheid. 
,,Wij doen niet mee met de plas-
tic zee’’, zoals de twee heren dit 
zelf zeggen. ,,We willen van Bites 
& Beats een duurzaam en milieu-
bewust evenement maken, door 
zoveel mogelijk gebruik te maken 
van recyclebare materialen. Wat 
merk je hiervan als bezoeker? Bij 
aankomst zal je door een entree-
poort lopen, waarbij je langs onze 
duurzame kassa wordt geloodst. 
Hier betaal je een bedrag van 4 
euro aan entree. Maar eigenlijk 
is dit geen echt entreegeld, want 
in ruil hiervoor krijg je als bezoe-
ker je eigen Bites & Beats glas, een 
zogenaamde hard cup, die je ge-
durende het event eigenlijk min 
of meer ‘huurt’. Bij de foodtrucks 
en stands zullen deze glazen ge-
reinigd worden voordat je een 
nieuw drankje neemt of een an-
der drankje wenst te proeven.’’
,,De hard cup is dus je entreebe-
wijs, deze kan niet ingeruild wor-
den voor geld. Je kunt deze wel 
na a�oop doneren bij het verla-
ten van het terrein aan het Goe-
deDoelenFonds van JCI IJmond. 
Met deze donatie steun je dan di-
rect lokale goede doelen.’’
Via de website www.jci-ijmond.nl 
kunnen lokale goede doelen zich 
aanmelden om met richtlijnen 
die deze organisatie heeft ge-
steld aanspraak te maken op een 
donatie uit dit fonds. 
,,Op deze manier gaan we het 
gebruik van plastic tegen, voor-
komen we vertrapte bekers en 
bieden we de bezoeker tevens 
een manier om het goede doel 
te steunen. Kortom, 100% duur-
zaam, een mooi uitgangspunt 
voor dit prachtige event’’, volgens 
Xander en Wouter. 
Bites & Beats start zondag 26 
augustus om 12.00 uur op het 
terrein van Slot Assumburg te 
Heemskerk. De laatste informatie 
is te vinden op www.bitesbeats.nl 
en via de facebookpagina. (Foto: 
aangeleverd)

GGZ NHN staart cursus:
‘Omgaan met mensen 
met een depressie’
Regio - Een echte depressie is 
geen sombere bui die na een paar 
dagen vanzelf verdwijnt. Heeft 
iemand in uw familie of direc-
te omgeving een depressie? Dan 
wordt uw eigen leven daar waar-
schijnlijk �ink door beïnvloedt. 
Als u dicht bij deze persoon leeft, 
kunt u zelf ook het gevoel krijgen 
in een sociaal isolement te ra-
ken. Of misschien heeft u het ge-
voel dat u de persoon die u ken-
de even ‘kwijt’ bent. Het doet ver-
driet en roept ook gevoelens van 
onmacht op. Hoe gaat u hiermee 
om en hoe voorkomt u dat u zelf 
(psychische) klachten krijgt?
De cursus: Omgaan met mensen 
met een depressie, brengt u in 
contact met mensen die dezelfde 
vragen hebben en u krijgt advies 
over hoe u beter in balans blijft. U 
bent van harte welkom!
Op dinsdag 11 september, van 

19.00 uur tot 21.00 uur, start de 
cursus op GGZ NHN locatie Alk-
maar, Oude Hoeverweg 10. Er zijn 
in totaal 6 bijeenkomsten (ver-
volgdata: 18 en 25 september en 
2, 9 en 16 oktober)
De cursus is bedoeld voor fami-
lieleden en direct betrokkenen 
van mensen met een depressie, 
uit Noord-Kennemerland, Kop 
van Noord-Holland en West-Fries-
land.
Interesse voor deze cursus? Dan 
kan men voor aanmelding of 
meer informatie terecht bij Lau-
ra Rood (gedragstherapeutisch 
werker/ B verpleegkundige) via 
e-mail-adres l.rood@ggz-nhn.nl.
Voordat de cursus start, neemt 
men contact met de aanmelder 
op voor een (telefonisch) intro-
ductiegesprek. 
Meer informatie is te vinden op: 
www.ggz-nhn.nl

IVN-wandeling op de 
Westert en de Bleek
Regio - Op woensdag 29 augus-
tus gaan IVN-gidsen van 19.00-
21.00 uur weer met u zwerven 
door het PWN-duingebied. De 
Bleek en de Westert behoren tot 
de oude duinen en zijn eeuwen-
lang door de mens in gebruik ge-
weest. Voor landbouw, het wei-
den van vee, het bleken van lin-
nen en voor de bollenteelt. Dat 
heeft geleid tot het kenmerkende 
open ‘nollen’ landschap. 
Door juist beheer houdt PWN de-
ze waardevolle restanten van de 
oude duinen in stand. De gidsen 
vertellen u van alles over de cul-

tuurhistorie, landschap en be-
heer, �ora en fauna. Er kunnen 
maximaal 12 mensen mee, die 
zelf voor een duinkaart dienen te 
zorgen.
Aanmelden is noodzakelijk via 
tel: 072-5334948 (Cocky van En-
gen). Er wordt een bijdrage ge-
vraagd van 2,50 euro p/p. Door 
de aanwezigheid van teken 
wordt dicht schoeisel en bedek-
kende kleding aanbevolen. Ver-
trek: 19.00 uur, parkeerterrein 
PWN, Oude Schulpweg, Egmond-
Binnen (naast restaurant Nieuw 
Westert).

Lezing ‘Leven na een 
ernstig ongeluk’
Castricum - Monique van den 
Hoed geeft u op donderdag 13 
september in de bibliotheek in 
Castricum een inkijkje in haar 
leven. In 1995 kreeg zij een zeer 
ernstig ongeluk waar ze hersen-
letsel aan over hield. Er volgde 
een lange weg van revalideren. 
Monique heeft haar verhaal en 
ervaringen vastgelegd in het 
boek De wandelende fruitmand.

“Nog net niet overspannen liep ik 
op de zebra te denken aan wel-
ke cliënten ik vandaag zou gaan 
zien en welke ik klaar moest ma-
ken voor de overdracht voor de 
vakantie. Een bus heb ik nooit ge-
zien. De buschau�eur heeft mij 
ook nooit gezien, althans: te laat. 
Deze heftige confrontatie vond 
plaats in 1995. Ik was hersen-
dood in coma. Na ruim 7 weken 
ontwaakte ik als een baby. Letter-
lijk blubberend in een rolstoel in 
een luier. In een revalidatiekliniek 
voor mensen met niet-aangebo-
ren hersenletsel moest ik revalide-
ren tot volwassene. Alles opnieuw 
leren dus. Leren praten, leren lo-
pen en .... zindelijk worden! Jawel, 
inclusief potjestraining. Ik kan wel 
stellen dat ik nog elke dag leef 
met de gevolgen hiervan.” 
Monique van den Hoed is op-
gegroeid in Haarlem in een ge-
zin met nog een zus. Later woon-
de zij met haar partner in Noord-
Holland en was ze werkzaam als 
maatschappelijk werkster in Am-

sterdam. In haar vrije tijd reed zij 
paard, zat op een koor en had met 
een vriendin een leesgroep opge-
zet. In De wandelende fruitmand 
beschrijft Monique haar proces 
van ziekzijn naar beter worden en 
hoe ze het leven in een instelling 
beleefd heeft.
De lezing begint op donderdag 
13 september om 20.00 uur in Bi-
bliotheek Kennemerwaard loca-
tie Castricum, Geesterduinweg 1. 
De toegang is 3 euro inclusief een 
kopje ko�e of thee. Aanmelden 
kan via de website www.biblio-
theekkennemerwaard.nl via de 
agenda of bij de klantenservice 
in één van de vestigingen. (foto: 
aangeleverd)

Plug reddende engel 
Henk Verdonk junior
Akersloot - Henk Verdonk junior uit 
Egmond aan den Hoef is toch nog 
winnaar kunnen worden van de we-
kelijkse donderdagavondwedstrijd 
in Akersloot om de Kids and Parents 
Bikeschool (KPB) mountainbikecup. 
Het zag er vlak voor de start triest 
uit voor Henk Verdonk junior, toen 
hij met niet zomaar een lekke band 
stond. Een gat in de tubeless band, 
dat niet zomaar met de zogenaam-
de wondermelk, een plakkertje of 
een nieuwe buitenband te verhel-
pen viel. Het sociale gebaar en de 
noviteit van concurent Maurice 
Monch (Alkmaar) bracht uitkomst. 
Uit zijn stuurbuis toverde hij aan de 
ene kant een soort naald tevoor-
schijn, die Monch door het gaatje 
prikte om vervolgens uit de ande-
re kant een soort parapluplug haal-
de om deze met een truc te dich-
ten en het leed was geleden. Zo 
kon Verdonk junior alsnog de strijd 
op Sportcomplex de Cloppenburgh 
aanbinden met zijn tegenstanders, 
waarvan hij dan ook gretig gebruik 
maakte. Buiten het bereik van ieder-
een en zonder verdere malleur reed 
Henk Verdonk junior naar zijn zo-
veelste overwinning. De andere ere-
plaatsen werden bevochten door, 

in eerste instantie nog Ferry Karsen 
(Alkmaar) die het na de derde ron-
de voor gezien hield, Alwin Hes uit 
Bakkum en broer van de winnaar 
Wim Verdonk eveneens uit Egmond 
aan den Hoef. Op driekwart koers 
werd Alwin Hes door een a�oper 
gedwongen het strijdtoneel te ver-
laten, waardoor Wim Verdonk een-
voudig naar een veilige derde plek 
kon freewheelen. Het duo Mauri-
ce Monch/Vincent Beentjes (Castri-
cum), waarvan de eerstgenoemde 
al het kopwerk voor zijn rekening 
genomen had, moest het podium  
compleet maken. Zo sociaal als de 
aktie van voor de start  door Mauri-
ce Monch was, zo krijgshaftig werd 
hij in de laatste ronde door Vincent 
Beentjes als een wielrenner afgere-
kend door een derde plek voor zijn 
neus weg te kapen. 
Uitslag: 1. Henk Verdonk junior Eg-
mond aan den Hoef 2, Wim Ver-
donk Egmond aan den Hoef 3. Vin-
cent Beentjes Castricum 4, Mauri-
ce Monch Alkmaar 5. Ramon Tromp 
Heiloo 6. Henk Jan Verdonk seni-
or Egmond aan den Hoef 7. Marcel 
Hink Heiloo 8. Sietse van der We-
ijden Heiloo 9. Wout Bakker Heiloo 
10. Henk Louwe Alkmaar

Maisdoolhof weer open
Regio - Het Recreatieschap Alk-
maarder- en Uitgeestermeer heeft 
ook dit jaar weer het maisdool-
hof laten aanleggen in recreatie-
gebied De Buitenlanden in Bever-
wijk. Het doolhof heeft een diame-
ter van 100 meter en heeft 1000 
meter aan paden. 
Inmiddels staat het mais ruim 
twee meter hoog. Hierdoor is het 
doolhof niet meer te overzien en 
is het middelpunt moeilijk te vin-
den. Dus een echte uitdaging. In 
het midden staat deze keer een 
informatiepaneel over monniken 
en ridders. De Buitenlanden is een 
dagrecreatiegebied. Het doolhof 
mag daarom alleen overdag be-
treden worden. De route naar de 
ingang van het maisdoolhof is 
bewegwijzerd vanaf de parkeer-
plaats bij de Noorderweg in Bever-
wijk. Het doolhof is op verzoek van 
het recreatieschap door een loon-
bedrijf gemaakt. Dit bedrijf maakt 
al een paar jaren het ontwerp hier-
voor. Wie het doolhof wil betre-
den, kan het beste schoenen aan-

doen die tegen een stootje kun-
nen. Want de ondergrond en dus 
ook het pad bestaat uit klei.
Het doolhof is tijdelijk. Naar ver-
wachting wordt half september 
het mais geoogst en als veevoer 
gebruikt. Zodra de werkzaamhe-
den hiervoor starten komt dit op 
www.alkmaarder-enuitgeester-
meer.nl bij nieuws te staan. (foto: 
aangeleverd)
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22 AUGUSTUS

Eerste Warming Up-loop As-
sendelft in serie van vier. 7,5 km 
of 1600 meter (t/m 14 jaar). Ook 
29 augustus en 5 en 12 septem-
ber. Start 19.30 uur. Info: www.le-
champion.nl. (foto: Frits van Eck)

Zomeravondconcert in Gro-
te Kerk Alkmaar. Wekelijks tot en 
met 5 september, aanvang 20.15 
uur. Vanavond de Koreaanse or-
ganiste Minji Choi, winnares van 
het Schnitger Orgel Concours 
2017. (foto: aangeleverd)

23 AUGUSTUS

Open Kerk (laatste keer) in de 
Dorpskerk aan het Kerkpad 1 in 
Castricum, 11.00-15.00 uur. 

Stop-motion � lmpjes maken 
voor kinderen van 8 t/m 12 jaar 
van 14.00 tot 15.30 uur in bibli-
otheek Castricum, Geesterduin-
weg 1. Toegang 3,50 euro. Aan-
melden vooraf noodzakelijk, dit 
kan via de agenda op de websi-
te van bibliotheek of bij de klan-
tenservice.

Bridge zomerdrive bij Bricas in 
Geesterhage. Ook op dinsdag. 
Aanvang 19.45 uur. Inschrijven 
op website of aan zaal tot 19.30 
uur.

24 AUGUSTUS
Kaasmarkt in Alkmaar, 10.00-
13.00 uur.

Kaasmarktorgelconcert in Gro-
te Kerk Alkmaar om 12.00 en 
13.00 uur met Cor van Wagenin-
gen. Gratis entree. 

Inloopconcert in de Dorpskerk 
in Heemskerk met Geert Hoes op 
pan� uit, 15.30-16.00 uur. (foto: 
aangeleverd)

Rock ‘n Roll Street Akersloot: 
jaarmarkt met 115 kramen vanaf 
16.00 uur. Festival duurt het hele 
weekend. Ook volop muziek! Pro-
gramma: www.rockenrollstreet.
nl. (foto: aangeleverd)

Klassiek concert in Dorpskerk 
van Castricum. Stichting The In-
ternational Holland Music Ses-
sions brengt weer jonge talen-
ten op het gebied van viool, cel-
lo en piano naar Castricum. Van-
avond de Japanse pianiste Anna 
Suzuki (foto: aangelever)d en het 
Trio Northern Lights uit Rusland.
Aanvang 20.00 uur. Kaarten kun-
nen worden gekocht aan de zaal 
vanaf 19.30 uur, e-tickets zijn ver-
krijgbaar via www.tihms.com. 

25 AUGUSTUS

Demodag acrylverf Mixed-Me-
dia  door Marianne Eugster bij 
Bakker, ‘de snoepwinkel voor kun-
stenaars’ op de Dorpsstraat 102, 
10.00-16.00 uur. Zie ook www.
aquarelles.nl. (foto: aangeleverd)

Re-enactment 2018, luchtoor-
logsmuseum Fort Veldhuis wordt 
twee dagen omgetoverd tot een 
oorlogsgebied uit de Tweede We-
reldoorlog, 11.00-16.00 uur. Ook 
zondag. Genieweg 1 te Heems-
kerk.

Laatste Roots Market op Cam-
ping Bakkum, 12.00-19.00 uur. 

▲

www.rootsmarket.nl. (foto: aan-
geleverd)

Rock ‘n Roll Street Akersloot: 
onder andere Solexrace. Festi-
val duurt het hele weekend. Ook 
volop muziek! Programma: www.
rockenrollstreet.nl. (foto: aange-
leverd)

Gouwe Ouwen in restaurant van 
De Santmark, muziek van vroe-
ger, 14.00-16.00 uur. Iedereen is 
welkom. Iedere laatste zaterdag 
van de maand.

26 AUGUSTUS

Militair evenement op Fort aan 
den Ham aan de Busch en Dam 
13 in Uitgeest, 11.00-17.00 uur. 
(foto: F. Braaksma)

Open dag Boskinderen.nl, infor-
matie over survival- en natuurop-
leiding voor kinderen (7-12 jaar) 
van PWN, 11.00-12.00 uur in Be-
zoekerscentrum De Hoep. www.
boskinderen.nl. Verhinderd? Ook 
op woensdag 5 september van 
15.00-16.00 uur.

Open tuin De Doornduyn, Duin-
weg 2 in Bakkum Noord, 11.00-
16.00 uur. Entree 4 euro. Thema: 
phlox, hosta en vaste planten.

Rock ‘n Roll Street Akersloot: 
onder andere Oldtimerfestival. 
Festival duurt het hele weekend. 
Ook volop muziek! Programma: 
www.rockenrollstreet.nl. (foto: 
aangeleverd)

Bites & Beats, food- en music 
event op het terrein van Slot As-
sumburg in Heemskerk, vanaf 
12.00 uur. www.bitesbeats.nl. (fo-
to: aangeleverd)

Museumgemaal 1879 aan de 
Fielkerweg 4 in Akersloot is te be-
zichtigen, 13.30-16.30 uur.

Open Podium in Openluchtthea-
ter De Oude Kwekerij in Alkmaar, 
14.00 uur. (foto: Mijke Dhondt be-
sluit het Open Podium, fotograaf 
Anke Wiselink)

Poëtische rondleiding bij beel-
denpark Een Zee van Staal in Wijk 
aan Zee. Start 14.00 uur op de 
hoek van de Bosweg en de Reyn-
dersweg. Deelname gratis, vooraf 
aanmelden niet nodig. (foto: aan-
geleverd)

Edouard treedt op met koor in 
De Oude Keuken om 15.00 uur. 
(foto: aangeleverd)

28 AUGUSTUS
Bridge zomerdrive bij Bricas in 
Geesterhage. Ook op donderdag. 
Aanvang 19.45 uur. Inschrijven 
op website of aan zaal tot 19.30 
uur.

Filmavond in de Maranathakerk, 
Beatrixstraat/hoek Kleibroek te 
Castricum van 18.00 tot ca. 21.00 
uur. Eerst maaltijd, daarna � lm. 
Kosten 5 euro. Aanmelden uiter-
lijk één dag van tevoren via 0251-
654428, 654447 of riaritzema@
kpnplanet.nl hennie.brugman@
zonnet.nl

29 AUGUSTUS

Streekmarkt in Bakkum, 11.00-
16.00 uur, iedere woensdag. (fo-
to: aangeleverd)

Zonnetrein rijdt door de Schoorl-
se Duinen, iedere zondag en 
woensdag 13.00 uur vanaf Bui-
tencentrum Schoorlse Duinen. 
Reserveren: 072-5093352. (foto: 
Staatsbosbeheer)

IVN-wandeling op de Westert en 
de Bleek start 19.00 uur, parkeer-
terrein PWN, Oude Schulpweg, 
Egmond-Binnen (naast restau-
rant Nieuw Westert). Aanmelden 
is noodzakelijk via 072-5334948. 
(foto: Greeth Heijne: Duindoorn 
met bessen)

Zomeravondconcert in Gro-
te Kerk Alkmaar. Wekelijks tot en 
met 5 september, aanvang 20.15 
uur.

Avondwandeling het Riettop-
pad van wandelsportvereniging 
de Laatste Loodjes over 10 ki-
lometer. De start is bij Clubge-
bouw TTM Simson, Wezelstraat 
15, Koog aan de Zaan om 19.00 
uur precies. www.wsvdelaatste-
loodjes.nl. (foto: Ben Hooijschuur)

Tweede Warming Up-loop As-
sendelft in serie van vier. 7,5 km 
of 1600 meter (t/m 14 jaar). Ook 
nog op 5 en 12 september. Start 
19.30 uur. Info: www.lechampion.
nl. (foto: Frits van Eck)

Ik ben lid van de kanovereniging in Uitgeest, wij varen weke-
lijks heerlijk rond en het � jne is dat je zelf mag weten wan-
neer! Deze foto maakte ik op vrijdag 17 augustus, rond 20.00 
op het Uitgeestermeer.

Kanovaren is pure, recreatieve watersport. Gemakkelijk te le-
ren, niet duur en heerlijk ontspannend. De ideale sport voor 
onze waterrijke omgeving en met een kano kom je op de 
mooiste plekjes, ook die waar andere watersporters niet kun-
nen komen.

Kanovaren is een heerlijk tijdverdrijf. Vrijblijvend meevaren?  
Dat kan altijd, neem gewoon eens contact op, of meld je aan 
voor een van de instapavonden (22 of 29 augustus). Of kom 
langs op een woensdagavond in onze gezellige kantine op 
de Meldijk in Uitgeest. Voor meer informatie, kijk op www.ka-
novereniging-uitgeest.nl.

Jolanda de Koning, Castricum

LEZERSPOST

‘Het is puur genieten op het 
water’

Bij Internationale Dansvereniging Igram
Nieuw dansseizoen 
van start in september
Castricum - In september begint 
het nieuwe seizoen van Internati-
onale Dansvereniging Igram.
Igram is een internationale dans-
vereniging, waar dansen uit de 
hele wereld aangeleerd wor-
den. Griekenland, Bulgarije, Rus-
land, maar ook China, Amerika 
en bijvoorbeeld Australië. De les-
sen zijn in verschillende moeilijk-
heidsgraden, van beginner via 
half gevorderde tot gevorderd. 
Dus ook wie nog nooit gedanst 

heeft kan gewoon binnen vallen 
en kijken of het iets voor hem of 
haar is. De lessen zijn op maan-
dagavond in de gymzaal Waling-
stuin 2, dinsdagavond in Cultu-
reel centrum Geesterhage, Gees-
terduinweg 3 en donderdagoch-
tend ook in Geesterhage.
Meer informatie is te vinden op 
de website Igram.nl, of bel 0251-
655148 en belangstellenden kun-
nen altijd tijdens de lesuren langs 
komen.
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Like ons op 
Facebook

Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de laatste discussies: 

je vindt ze op facebook.com/gemeente.castricum. 

Like de pagina en je kunt erover meepraten.

Stuur gerust een appje
Wil je snel antwoord maar even geen telefoongesprek? 
We zijn ook bereikbaar via WhatsApp. 
Laat je bericht achter op 06 19 42 96 61. 
Toch bellen? Dan niet naar dit nummer maar naar 14 0251.

Offi  ciële mededelingen 22 augustus 2018
Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een 
afspraak te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij 
omgevingsvergunning@debuch.nl.

Ontvangen omgevingsaanvragen
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Erachter staat de datum waarop deze ontvangen zijn. 
U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Tegen een 
aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. 
Deze publicati e is alleen ter informati e.

Datum Adresg
130818 Stetweg 23 in Castricum 
 Het plaatsen van een dakkapel (voorzijde) 
 Julianaplein 11 in  Akersloot,
 Het plaatsen van een aanbouw

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:

Datum Adres Omschrijving
150818 Rubrum 5 in Akersloot 
 Het plaatsen van een dakkapel 

Omgevingsvergunning – reguliere procedure (GROENE KOP)
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen 
te verlenen:
Datum Adres
130818 Koningsduin 6 in Castricum  
 Het plaatsen van een luifel
140818 Hogeweg 59 in Limmen  
 Het bouwen van een woning met garage
 Kogerpolder 7 in De Woude 
 Het plaatsen van een dakkapel (achterzijde) en het vervangen van de ramen van  
 een bestaande dakkapel
 Rijksweg 2 in Limmen 
 Het verplaatsen van een reclamebord
 Stati onsweg 4 in Castricum  
 Het wijzigen van het NS stati on 

Castricum, 22 augustus 2018

Ruiterweg deels afgesloten
De werkzaamheden op en rond rotonde Torenstraat/Kleibroek worden na de bouwvak 
weer opgepakt. Dat betekent een wegafsluiti ng van de Ruiterweg tussen de rotonde en 
Burgemeester Boreelstraat. De werkzaamheden starten maandag 27 augustus en duren 3 
weken.

Eerste week
In de week van 27 augustus t/m 2 september is dit deel afgesloten voor al het verkeer, 
behalve autoverkeer richti ng Heemskerk. Voor verkeer vanaf Heemskerk is een omleiding via 
de Burgemeester Boreelstraat en Burgemeester Lommenstraat. 
In die week wordt ook het nog ontbrekende stuk fi etspad tussen Kleibroek en Ruiterweg 
aangelegd. Fietsers worden omgeleid via de Meidoornlaan/Orchideelaan.  

Tweede week
In de week van 3 t/m 9 september is de weg voor alle verkeer in alle richti ngen 
afgesloten. Voor autoverkeer richti ng Heemskerk geldt een omleiding via de 
Helmkade, fi etsers worden omgeleid via de Meidoornlaan/Orchideelaan. 
Voor verkeer de andere richti ng op blijft  de omleiding via de B. Boreelstraat en 
B. Lommenstraat vak kracht.

Derde week
In de week van 10 t/m 14 september worden de werkzaamheden afgerond, onder meer met 
het aanbrengen van de markering. Als de situati e het toelaat kan het verkeer dan wel om en 
om over 1 rijbaan. Zo niet, dan blijven de omleidingen van kracht.

Bus
De omleidingen gelden ook voor de lijnbussen. Bushaltes hoeven niet te vervallen.

Grijze tegel eruit , groene planten erin!
Na regen komt alti jd zonneschijn, maar andersom natuurlijk ook. De regen is heel welkom voor de 
bodem en de stand van het grondwater. Want bij voldoende (hemel)water in de bodem beperken 
we wateroverlast bij hevige buien, en wordt zelfs droogte voorkomen.

Maar door de groei van steden, dorpen en industrie, neemt de onbedekte bodem af en de 
vergrijzing (van tegels, stenen en bebouwing) toe. Voor het regenwater is er steeds minder bodem 
om in weg te lopen, en er ontstaat een tekort aan grondwater. Dat geeft  overlast, zeker als de 
riolen het niet meer aankunnen na stortbuien.

We proberen bodemafdekking te voorkomen door bijvoorbeeld het plaatsen van daktuinen 
of groene gevels aan te moedigen, of bij ruimtelijke ontwikkeling rekening te houden met het 
bodemgebied.

Ook inwoners kunnen bijdragen aan het verminderen van bodemafdekking. Door in de tuin een 
aantal tegels te verruilen voor meer groen, dit kan al veel verschil maken. Of vang water op waar 
het kan: in een regenton of in een vijver.

Meer informati e is te vinden op de websites www.operati esteenbreek.nl of www.
veiligschoonvoldoende.nl/water-in-de-tuin/

Contact met gemeente
Postbus 1301
1900 BH Castricum
tel. 14 0251 (ma. t/m do. 9:00-16:00 uur; vr. 
9:00-12:00 uur)
gemeentebestuur@castricum.nl
www.castricum.nl

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

Regel het online
U hoeft  niet meer voor alles naar het 
gemeentehuis. Steeds meer zaken (denk aan 
verhuizing doorgeven, uitt reksel aanvragen) 

kunt u thuis regelen via www.castricum.nl. 
Langskomen? Maak online een afspraak voor 
zaken als paspoort of rijbewijs, dan bent u 
direct aan de beurt.

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur op werk-
dagen 9:00-12:00 uur
postcode 1901: sociaalteamcastricum1901@
debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastricum1902@
debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-akerslootlim-
mendewoude@debuch.nl 

Openingsti jden Gemeentehuis 
Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort, 
rijbewijs, uitt reksels en vragen over zorg en 
fi nanciën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Ma. t/m di. 9.00 tot 12.00 uur

Wo. 9.00 tot 16.00 uur
Do. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur

Voor het bekijken van bouwplannen, het 
doorgeven van gevonden of verloren voor-
werpen, het afgeven van post:
Ma. t/m wo. 9.00 tot 16.00 uur
Don. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur
inzien van bouwtekeningen alleen op af-
spraak

Afvalbrengdepot
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma. t/m vrijdag: 8.30 tot 15.45 uur
za. 9.00 tot 13.00 uur

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en 

van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag: 08.00 tot 
12.00 uur

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.

Contact college
Afspraken met burgemeester ofwethouder(s): 
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurs-
secretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) 
controleren en handhaven op het naleven 
van de regels voor bijvoorbeeld parkeren, 
hondenpoep en afval. boa@debuch.nl

Colofon




